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DE SCHOOL ZORG ONDERSTEUNER
CLOSE READING BIJ BEGRIJPEND LEZEN
NIEUWE TEAMLEDEN STELLEN ZICH VOOR

Van de directie

Wel kom
aa
14 nieuwe n
lee r l inge
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door meester Rob

De eerste weken in het nieuwe schooljaar zitten er alweer op.
Hopelijk heeft u allen een goede vakantie gehad. Ik merk om me
heen dat men over het algemeen veel zin heeft om aan een nieuw
schooljaar te beginnen. Misschien komt dit ook wel omdat we
er allemaal aan toe zijn om weer eens een gewoon schooljaar te
mogen ervaren. Een schooljaar zonder lesuitval, lockdown periode
en online lessen.
We zijn het schooljaar begonnen
met 166 leerlingen. Dit betekent
dat we opnieuw gegroeid zijn in
leerlingenaantal. Dit mag best bijzonder genoemd worden, omdat
we afscheid hebben moeten nemen
van veel leerlingen die naar het
Voortgezet Onderwijs zijn vertrokken. Daarnaast hebben we te
maken met een zogenaamde krimp
van het aantal basisschoolleerlingen.

Ook dit schooljaar wordt
weer een bijzonder
schooljaar. Doordat het
kabinet heeft besloten 8,5
miljard euro te investeren
in het onderwijs.
Ook dit schooljaar wordt weer een
bijzonder schooljaar. Doordat het
kabinet heeft besloten 8,5 miljard
euro te investeren in het onderwijs,
kregen we plotseling de mogelijkheid extra personeel in te zetten
om eventuele achterstanden die
ontstaan zijn door de lockdown
periodes, in te halen. Daardoor
hebben juf Miranda en juf Vanessa
een tijdelijke uitbreiding van hun
werktijdfactor gekregen en hebben
we juf Merel een hele (tijdelijke)
baan kunnen bieden. We zetten
deze extra menskracht vooral in om
instructiegroepen kleiner te maken
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en individuele leerlingen of kleine
groepjes extra ondersteuning en
instructie te geven iaan de locatie
Kruidenwijk. In Hellendoorn vullen
juf Jeannette en juf Ria deze extra
ondersteuning in.
Wat ook nieuw in onze school is, is
de inzet van de School Zorg Ondersteuner (SZO). Rianne Bosch stelt
zich in deze nieuwbrief voor.
Op dit moment hebben we te
maken met twee vacatures. Juf
Daniëlle heeft vlak voor de zomervakantie te kennen gegeven als
ambulante begeleider te gaan
werken bij Kentalis. Samen met de
basisschool uit Dijkerhoek, waar juf
Daniëlle ook Intern Begeleider (IBer) was, zijn we nu op zoek naar een
goede vervanger voor haar. Daarnaast is een benoemingsprocedure
opgestart om een goede vervanger
te vinden voor juf Inge, die ons met
ingang van 1 oktober gaat verlaten.
Juf Inge zal les gaan geven aan een
groep 8 in Zwolle. Voor beide vacatures is een benoemingsadviescommissie actief, bestaande uit MR-leden, personeelsleden en de directie.
Wij houden u uiteraard op de
hoogte van deze ontwikkelingen,
maar ook van de manier waarop we
afscheid nemen van juf Inge.

Een fijne tijd bij
ons op school !
Job Blikman
Gioia Veldkamp
Gijs Kurvink
Jeroen Obijn
Oliver van Hulzen
Cameron van Hulzen
Jodie van Hulzen
Yelte Stevens
Tom de Wind
Melle Hietland
Lieke Hietland
Tim Vonk
Olivia de Groot
Sep van Riel

Kalender
• 06 september
Swim2Play gr 1/2K en 7/8K
• 07 september
Schoolreisje groep 7/8K
• 13 september
Swim2Play gr 1/2K en 7/8K
• 13 t/m 15 september
Schoolkamp 7/8H
• 14 september
Schoolreisje groep 1 t/m 6
• 20 september
Studiedag (leerlingen vrij)
• 23 september
Startgesprekken
• 27 september
Voorstelling groep 3/4
• 27 september
Swim2Play gr 1/2K en 7/8K
• 28 september
Startgesprekken
• 29 september
Mediatorentraining gr 6-8
• 30 september
Schoolfotograaf (loc K)

Rob Huberts
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Impuls begrijpend lezen midden- en bovenbouw

Steeds dieper de tekst in met
Close Reading
Het belang van vlot kunnen lezen en het kunnen begrijpen van
wat je leest is wel duidelijk voor iedereen. Het is een kernvak op
school. Toch lukt het, het onderwijs nog niet altijd om de leerlingen enthousiast te maken voor ‘begrijpend lezen’. Dit komt omdat
toetsvraagstrategieën vaak centraal staan. Met de werkwijze van
Close Reading willen we weer terug naar de kern van lezen: een
boeiende tekst tot je nemen en in interactie met je leraar en klasgenoten leren de essentie ervan te begrijpen.
Bij Close Reading kiest de leerkracht samen met de leerlingen een
boeiende tekst met een uitdagend
niveau. Dit kan een fragment uit
een mooi boek zijn, of een tekst van
een website, maar ook een gedicht
of bijvoorbeeld een krantenartikel.
Met deze tekst gaat de klas dan drie
lessen aan de slag. Elke les wordt
de tekst herhaald, maar duiken ze
steeds dieper de tekst in door te
lezen met telkens een ander leesdoel.
Verschillende leesdoelen
In de eerste les wordt de tekst geïntroduceerd. Vaak leest de leerkracht
hem dan voor, zodat de leerlingen
hem onbevangen tot zich kunnen
nemen. Het enthousiasme wordt zo
gewekt en daarna zal de leerkracht
ook de nieuwsgierigheid wekken
door activerende vragen te stellen.
Doel van deze vragen in de eerste
les is ‘Wat zegt de tekst precies?’. Zo
speuren we naar tekstfeiten als wie,
wat, waar en wanneer.

In de laatste les nemen we meer
afstand van de tekst en kijken we
meer op een metacognitief niveau.
We kijken naar verbanden die we
kunnen ontdekken in de tekst,
maar er staan ook meer reflectieve
vragen centraal als ‘Wat is nu eigenlijk de bedoeling van de schrijver?’ en
‘Wat doet de tekst met mij als lezer?’
Maar ook kijken we of we vinden
dat de schrijver zijn werk goed
gedaan heeft. We verbinden de kennis die we krijgen uit de tekst aan
onze eigen kennis en onderzoeken
hoe het ons inzicht of onze kennis
verbreed heeft.
Interactie is essentieel
De kinderen hoeven niet alleen
het antwoord te vinden op al
deze vragen. Dat doen ze altijd

samen. Samen met de leerkracht
in een klassikale les of samen met
andere leerlingen in kleinere groepjes. Daarbij staan coöperatieve
werkvormen centraal, waarbij de
inbreng van ieder kind essentieel is.
Dit zijn opdrachten met minimaal
schrijfwerk en veel denk-, praat- en
speurwerk.
Studievaardigheden
Tijdens het onderzoeken van de
tekst leren we de kinderen ondertussen hoe ze aantekeningen
kunnen maken, tekstmarkeringen
kunnen aanbrengen en hoe ze
moeten samenvatten. Daarnaast
leren ze een tekst te analyseren met
verschillende denkmodellen. Dit
zijn studievaardigheden die ze zeker
kunnen gebruiken in het voortgezet
onderwijs.

In de tweede les staat de vraag
‘Hoe wordt het in de tekst gezegd?’
centraal. We focussen ons op woorden en zegswijzen die we nog niet
kennen, kijken naar de opbouw van
de tekst en kijken naar specifieke
stijlfiguren en details die de schrijver
aanbrengt in de tekst.
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Even voorstellen

Nieuwe
teamleden
Naaste de vertrouwde gezichten die u
kent op onze beide locaties, zijn er dit
jaar ook weer enkele nieuwe gezichten in
ons team. We willen ze van harte welkom
heten en wensen ze een fijne tijd toe op
onze school. Op deze pagina stellen ze
zich aan jullie voor.

Een aantal van u kent mij misschien al wel, maar mijn naam is Merel Arendsen. Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd als leerkracht en dit jaar mag ik
lekker aan de slag op de Reggewinde!
Ik ben van maandag tot en met vrijdag te vinden in alle groepen van de locatie
Kruidenwijk. We gaan er met elkaar een mooi en leerzaam jaar van maken!

Wellicht hebben jullie mij al eens gezien, maar ik zou mij graag nogmaals willen voorstellen. Mijn naam is Charlotte Geugies en de
LIO-stagiaire in groep 7/8K. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de
opleiding tot leerkracht basisonderwijs. Deze opleiding volg ik op het
Saxion te Enschede. Vorig schooljaar heb ik ook al stage mogen lopen
op de Reggewinde in groep 5/6K, waar ik het ontzettend naar mijn zin
heb gehad. Voor mij is het daarom extra leuk dat ik terug mag komen
om hier mijn eindstage te gaan doen. Elke donderdag en vrijdag ben ik
daarom op de Reggewinde locatie Kruidenwijk te vinden en soms een
hele week. Ik neem op deze dagen groep 7K voor mijn rekening. Ik hoop
er wederom een mooi jaar van te maken. Tot snel!

Hallo! Mijn naam is Tom van Zwieten. Sinds het begin van dit schooljaar
ben ik leerkracht in groep 4-5-6H. Ik ben een zij-instromer vanuit de grafische
sector en ben daarom ook in opleiding via het Saxion in Deventer. Zelf woon ik
in Lochem met mijn vrouw en drie zoons van 6, 4 en 1. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag ben ik aanwezig op de locatie Hellendoorn. Waar ik eerder
werkte gaf ik workshops en was ik veel bezig met het verkopen en organiseren
van de productie van drukwerk. Als vrijwilliger binnen de scouting, heb ik al veel
ervaring met het begeleiden van kinderen, het geven van trainingen en werken
met leerdoelen. De overstap naar het onderwijs bevalt mij nu al heel goed en ik
heb erg veel zin in de rest van het schooljaar!
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Gemeentelijke pilot bij ons op school

De School Zorg
Ondersteuner

Wat leuk dat ik mij even mag voorstellen! Mijn naam is
Rianne Bosch en ik ben na de zomervakantie als School
Zorg Ondersteuner (SZO) begonnen op de Reggewinde.
Ik ben 39 jaar en ik woon samen met mijn man en onze 4
kinderen in Oldenzaal! Naast het ouderschap en deze leuke
baan, vind ik het heerlijk om te hardlopen door het prachtige
Twentse landschap. Ook sta ik graag in de keuken en kook ik
het liefst voor vrienden en familie.
Ik heb ruime ervaring binnen de jeugdhulpverlening. De laatste jaren werkte ik voor de gemeente Zeist als SZO. Ik was als
SZO betrokken bij zorgvragen vanuit de scholen in Zeist. Hier
was ik verantwoordelijk voor de juiste zorg of ondersteuning
passend bij de (opvoed)problematiek binnen het gezin.
Ik sluit aan bij jou als ouder, ik werk vanuit nieuwsgierigheid
en oprechte betrokkenheid. Ik geloof in de eigen kracht van
ouder en kind en soms heb je net een zetje nodig om weer in je
kracht te staan. Ook werk ik nauw samen met de huisarts en
andere zorgverleners binnen of buiten school. Ik kan als SZO
aansluiten bij zorggesprekken op school en kan, waar nodig,
verwijzen naar geïndiceerde zorg.
Heb je een vraag gericht op de ontwikkeling van kind(eren)?
Denk aan geen zin in school hebben, angstig zijn, niet goed
kunnen slapen, vaker boos zijn, zorgen maken, etc. Dit kan
komen door het gedrag van je kind, maar door een verandering in de gezinssituatie zoals een scheiding, verhuizing of het
overlijden van een dierbare. Ik kan als SZO meedenken samen
met jou als ouder en met school (leerkrachten/intern begeleider) in allerlei zorgvragen.
Ik ben elke donderdag
van 9:00 tot 12:30
aanwezig op de Reggewinde. Voel je vrij om
mij altijd te benaderen
voor een vraag. Via
Parro worden binnenkort mijn contactgegevens gedeeld, zodat
u mij eenvoudig rechtstreeks kunt benaderen.
Rianne Bosch
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Uw aandacht voor...
Nu ook ziekmelden via Parro
Voorheen vroegen we ziek- en afwezigheidsmeldingen via het formulier op onze
website te doen. Maar nu kan het ook via
Parro. Klik op Absentie melden, kies de
leerling waar het om gaat en beantwoord
dan alle vragen en druk op Verstuur. De
leerkracht kan de absentiemelding dan
direct zien in Parro.
Verlof moet nog steeds altijd met het verlofformulier aangevraagd worden.
Privacyvoorkeuren van uw kind
Als ouder heeft u het recht om aan te
geven of uw kind op de foto mag of niet
en waar die foto’s geplaatst mogen worden. Zo kunt u in Parro bijvoorbeeld aangeven dat foto’s van uw kind niet op Facebook mogen staan, maar wel via Parro
gedeeld mogen worden. Hoe u dit doet?
Ga naar ‘groepen’. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren
zijn, via het potloodje achter het kind.
Uw gegevens in het ouderportaal,
houd ze actueel!
Als u inlogt op het ouderportaal van Parnassys kunt u zien welke gegevens over
uw kind, gezin, adressen en noodnummers we in onze administratie hebben
staan. Klopt er iets niet meer? Attendeer
ons dan op wijzigingen door op het potloodje te drukken. We zullen deze dan
verwerken in onze administratie en zo
bent u altijd bereikbaar voor ons.
Heeft u nog geen toegang tot het ouderportaal van Parnassys? Mail dan naar
l.bijl@varietas.nl
Vernieuwde toegang tot onze
foto-albums
Via Parro sturen we binnenkort een
mededeling over hoe u toegang krijgt tot
de foto-albums van onze school. Nieuw is
dat u zich eenmalig moet registreren en
een unieke toegangscode moet invullen.
Daarna heeft u altijd toegang, De code
wordt verspreid via een Parrobericht.
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Vreedzame School blok 1 en 2

We horen bij elkaar en lossen
conflicten zelf op
De eerste weken van het schooljaar zijn de ‘gouden weken’ van de groep. We investeren dan veel in
groepsvorming en het maken van afspraken die zorgen voor een veilige sfeer. In de klas behandelen
we nu blok 1 ‘We horen bij elkaar’ van de Vreedzame School. De lessen daarna staan in het teken van
blok 2: ‘We lossen conflicten zelf op’. Leerlingen van groep 6 t/m 8 kunnen deze maand een training
volgen om mediator te worden. Ze mogen dan andere kinderen helpen bij het oplossen van conflicten.

We horen bij elkaar

We lossen conflicten zelf op

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen.

Doel: De leerlingen leren om op een positieve manier met
conflicten om te gaan.

De Vreedzame School levert een belangrijke bijdrage
aan het pedagogisch klimaat in onze school. Om dat
kracht bij te zetten speelt blok 1 een grote rol in ons
eerste thema: Dit ben ik. Vanuit het thematisch werken
benadrukken we dat we mogen zijn wie we zijn en dat
we elkaar respecteren.
Omdat we een Daltonschool zijn, zijn zelfstandigheid,
samenwerken en verantwoordelijkheid nemen belangrijke doelen waar we aan werken. De uitgangspunten
van de Vreedzame School sluiten daar naadloos bij
aan. Daarom zetten we dit in om het pedagogische
en sociale klimaat op school nog meer te versterken.
Een school waar iedereen zichzelf mag zijn. Een school
waar iedereen zich thuis voelt. Zo’n school willen we
zijn.

Wat is het verschil tussen een conflict en een ruzie? Een
conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld
allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil
je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden
mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. Conflicten horen bij het leven; je probeert ze op een positieve
manier op te lossen. Dat is nog niet zo gemakkelijk,
want we reageren verschillend op conflicten. Of je staat
stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening
met de ander. Of je reageert agressief, je bent boos en
wordt driftig. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan
vindt. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan,
spreken we van ruzie. Dan moet de leerkracht helpen.

Dat doen we door:
• te praten over de sfeer in de groep;
• elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen
over iemand en wat dat met iemand doet;
• een takenlijst van de klas te maken en de taken
eerlijk te verdelen;
• te leren dat iedereen een eigen mening mag hebben;
• afspraken te maken met de groep;
• samen te werken.

De kinderen leren:
• om een conflict zelf goed op te lossen;
• om win-win oplossingen te bedenken;
• om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen;
• om zich bewust te zijn van hun eigen manier van
reageren op een conflict;
• om na te denken over de druk van de groep en
het hebben van een eigen mening;
• hoe om te gaan met kritiek;
• dat de mediatoren kunnen helpen bij het uitpraten van een conflict.
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